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PARCEIRO
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Manual do Novo Modelo de Indicação
de Imóveis para Parceiros Imobiliários

É a Loft dando mais
autonomia ao seu trabalho!
Versão 1

2022

2. LOFT

São 2 etapas
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AUDITORIA DE
FOTOS E CHECK
DA AUTORIZAÇÃO

FOTOS

FORMULÁRIO

AUTORIZAÇÃO
do Proprietário

PUBLICAÇÃO

1. PARCEIRO IMOBILIÁRIO
2022

Etapa 1
03

FOTOS

FORMULÁRIO
(agora com apenas 15
perguntas)

AUTORIZAÇÃO
do Proprietário

PARCEIRO IMOBILIÁRIO
2022
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CADASTRO NO APP LOFT CORRETOR
1 Faça o login no
04

App do Corretor
e clique em
Indicação de
Apartamento

2 No App, clique
em Indicar
Apartamento

3 Clique em
Quero Vender

4 Inicie pelo CEP
do imóvel e
evolua para as
demais questões
do formulário

As questões do form ainda
são direcionadas ao
proprietário do imóvel,
estamos adequando o
formato ;)

LOFT.COM.BR

CADASTRO PELO SITE LOFT.COM.BR
1 Acesse o site: loft.com.br >
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Faça seu login no canto
superior direito e em
seguida clique em Vender

2 Inicie pelo CEP
do imóvel e
evolua para as
demais questões
do formulário

As questões do form ainda
são direcionadas ao
proprietário do imóvel,
estamos adequando o
formato ;)

LOFT.COM.BR

FORMULÁRIO
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Para preenchimento do formulário é extremamente importante
que você tenha os dados corretos do imovel
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Assim como ter os dados corretos, a descrição do imóvel

FORMULÁRIO

também é muito importante no processo de venda, pode atrair
mais visitas ;)
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FORMULÁRIO

15
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Conﬁrme com o proprietário qual o
valor de venda que faz sentido para ele
e aproveite para dar visibilidade da
taxa de corretagem praticada na sua
cidade ;)
Taxas:
- São Paulo: 6%
- Minas Gerais: 6%
- Rio de Janeiro: 5%
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FOTOS

Pensando na agilidade e eﬁciência da sua
indicação, disponibilizamos pra você a função
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fotos próprias, onde pode ser utilizado fotos
tiradas por você ou pelo seu proprietário!
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JUNHO
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Atentar em deixar visível o número do
proprietário assim como o texto de
autorização pré disponibilizado

AUTORIZAÇÃO
17
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É preciso anexar uma
autorização de publicação
na plataforma LOFT.
Nesse caso seria uma
mensagem de Whatsapp
conforme imagem ao lado.

JUNHO

Essa mensagem sinaliza que a
autorização foi recebida com
sucesso!!
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BOAS PRÁTICAS
CADASTRO
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PRÁTICAS INCORRETAS
CADASTRO

● Endereço conforme dados da prefeitura

● Endereço divergente dos documentos

● Dados do proprietário corretos - Telefone, e-mail

● Dados do proprietário incorretos ou divergentes Telefone, e-mail e nome

e nome
FORMULÁRIO
● Dados corretos do imovel
● Informar ao proprietário sobre valor do anúncio
● Deixar o proprietário ciente do valor da comissão
(sempre 6% em SP e BH, 5% no RJ)
● Atentar aos valores de IPTU e condomínio
●

FORMULÁRIO
● Dados incompletos
● Metragem incorreta
● Valores diferentes dos reais
FOTOS
● Embaçadas
● Print de outros sites

FOTOS
● Pelo menos 1 foto de cada cômodo
● Fotos claras
● Amplas
● Sem marca d'água
AUTORIZAÇÃO
● Dados corretos do proprietário
● Print mostrando numero do proprietário sem estar
salvo no aparelho

● Fotos de outros proﬁssionais
● Ambientes bagunçados
● Exposição dos moradores

AUTORIZAÇÃO
● Dados divergentes autorização X whatsapp
● Número salvo no aparelho
● Dados faltantes
2022

Etapa 2
A partir de agora é com a Loft:

LOFT
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Vamos checar as fotos e a
autorização enviada e publicar o
imóvel.

AUDITORIA DE
FOTOS E CHECK
DA
AUTORIZAÇÃO

Tudo ok? Seu anúncio será publicado
em até 3 dias, e você pode acompanhar
tudo pelo painel de Indicações no APP
Loft Corretor.

PUBLICAÇÃO

Além do incentivo de R$100 por essa
publicação, você ganha 20% da comissão
quando for vendido!!
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VANTAGENS DE ANUNCIAR NA LOFT, PARA:

PARCEIRO
IMOBILIÁRIO
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●

AUTONOMIA NO ANÚNCIO:
Agora é você quem faz tudo!!!

●

NÓS DIVULGAMOS
Investimos em muita publicidade para vender o imóvel o mais rápido
possível, e o parceiro da captação ganha até 1,2% de comissão.

●

COMISSÃO COMPETITIVA
Até 1,2% de comissão quando o imóvel indicado é vendido; Até 3% de
comissão sobre o valor da venda; até 6% de comissão se a venda for
de uma Propriedade Loft;

●

INCENTIVOS PARA INDICAÇÃO DE IMÓVEIS
Receba R$100 quando um apartamento indicado for publicado
(imóveis até 150m2).

●

●

GANHE MAIS INDICANDO NOSSOS PRODUTOS FINANCEIROS
Comissão na indicação da assessoria imobiliária de 0,4% do valor
ﬁnanciado e 1,4% do valor para transações de crédito com garantia em
operações de até R$500 mil e 2% acima de R$500 mil.

VENDEDOR

+

●

TROCAMOS SEU IMÓVEL POR OUTRO
Permuta para imóveis nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.

●

NÓS DIVULGAMOS
Investimos em muita publicidade para vender o imóvel o mais rápido
possível.

●

COMPRAMOS DE VOCÊ
Cumprindo alguns critérios, fazemos uma proposta de imediato (SP E
RJ).

●

APP DO VENDEDOR
Anuncie seu imóvel e saiba de tudo o que acontece pelo aplicativo do
proprietário.

●

SUPORTE PARA FECHAR NEGÓCIO:
Cuidamos de toda a parte burocrática do contrato e demais
negociações.

●

ASSESSORIA
Assessoria imobiliária completa, do início ao ﬁm da venda do seu
imóvel.

CANAL EXCLUSIVO DE ATENDIMENTO
Atendimento dedicado e humanizado para tirar dúvidas
de pagamentos, agendamento e demais processos.
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Telefone: (11) 4020-2208 ou 0800 591 2208
Clientes e corretores | Segunda a sexta das 8h às 21h,
e aos sábados das 8h às 17h

WhatsApp: (11) 4950-5762
Informar sobre a necessidade de responder e aceitar o envio de
mensagens pelo whatsapp quando o canal for ativo

